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STADGAR FÖR SENIORSEKTIONEN INOM ROSLAGENS GK, NORRTÄLJE.
Nedanstående stadgar har antagits på årsstämma den 99 xxxxxxx 2yyy.
§ l. ORGANISATION.
Seniorsektionen är en del av Roslagens GK, Norrtälje. Med seniorer avses manliga
medlemmar i Roslagens GK, vilka under verksamhetsåret fyller 55 år eller mer.
Roslagens GK:s stadgar gäller övergripande för alla delar av klubben och stadgarna i
detta dokument är ett tillägg till klubbens stadgar.
§ 2. ÄNDAMÅL.
Seniorsektionen genomför aktiviteter för Herrar 55+ under mottot
Vi träffas – Vi tävlar – Vi trivs.
·Tyngdpunkten ligger på bredd och alla ska kunna delta oavsett spelstandard eller
handicap.
·Vi erbjuder en fantastisk form av friskvård med motion och samvaro på golfbanan.
·Den sociala kontakten är mycket viktig och går utmärkt att kombinera med att tävla under
lättsamma och kamratliga former.
§ 3. SÄTE.
Sektionens styrelse ska ha sitt säte i Norrtälje kommun, Stockholms län.
§ 4. INTRÄDE.
Alla medlemmar i kategorin Herrar 55+ får delta i Seniorsektionens aktiviteter.
§ 5. AVGIFTER.
Ingen extra medlemsavgift tas ut. Vid deltagande i tävlingar och andra arrangemang
erläggs startavgift eller motsvarande, som bestäms från fall till fall och klart ska framgå i
beskrivningen av aktiviteten.
§ 6. ORGAN.
Seniorsektionens organ är: l. Årsstämma
2. Styrelse
3. Valberedning
§ 7. ÅRSSTÄMMA.
Ordinarie årsstämma hålls i september. Extra stämma hålls när Seniorkommittén eller
minst 1/10 av sektionens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till kommittén. Av
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Vid
lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.
§ 8. DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA.
Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1 Val av ordförande för stämman.
2 Val av sekreterare för stämman.
3 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll.
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Godkännande av kallelse.
Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna verksamhetsåret.
Val av ordförande i styrelsen (=Seniorkommittén).
Val av övriga kommittémedlemmar.
Val av valberedning.
Framställningar och förslag, från kommittén och från medlemmar, som
inkommit till styrelsen senast 14 dagar före föreningsstämman.
10 Övriga ärenden.
§ 9. DAGORDNING VID EXTRA STÄMMA.
På extra stämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.
§ 10. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA.
Kallelse till stämma ska ske genom information på seniorernas webbplats/hemsida senast
2 veckor före stämman.
§ 11. STYRELSE.
Sektionens angelägenheter sköts av en styrelse, kallad Seniorkommittén, bestående av
ordförande och 5 ledamöter.
Ordförande väljs på ett år.
Kommittéledamöter väljs på två år. För att uppnå kontinuitet inom Seniorkommittén väljs
hälften, eller vid udda antal närmast under hälften, av ledamöterna vid respektive
årsstämma.
Avgår ledamot före mandattidens utgång väljs ersättare för den återstående delen av
mandattiden (fyllnadsval).
§ 12. VALBEREDNING.
Valberedningen, som består av 2 ledamöter, är medlemmarnas organ för att föreslå
ordförande och ledamöter i styrelsen (Seniorkommittén). Senast 20 dagar före ordinarie
årsstämma ska valberedningen lämna namnförslag till kommittén så att förslagen kan
redovisas i kallelsen till stämman.
§ 13. KOMMITTÉSAMMANTRÄDEN.
Seniorkommittén sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av
kommitténs ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.
§ 14. BESLUTSORDNING.
Seniorkommittén är beslutför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet
ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 15. SENIORKOMMITTÉNS ANSVAR.
Det åligger Seniorkommittén att med iakttagande av dessa stadgar sköta
seniorsektionens angelägenheter.
§ 16. ÄNDRING AV SENIORSEKTIONENS STADGAR.
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på två, på varandra följande stämmor, varav
minst en ska vara ordinarie årsstämma. Beslutet ska för att vara gällande på den senare
stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

